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تاريخ پذيرش۲۹۰1/۹/۱2 :

چكیده
تحقيق حاضر در راستاي مبانی تئوريك مبحث تأمين مالی به بررسی ابزارهاي نوين تأمين مالی و
راهكارهاي اجرايی نمودن آن در بانك تجارت پرداخته است .هدف اصلی تحقيق شناسايی انواع ابزارهاي
نوين تأمين مالی در بانك تجارت است .جامعه آماري پژوهش حوزه ستادي ،روسا و معاونين بانك تجارت و
نمونه آماري پژوهش مصاحبه با ۰۹نفر کارشناس است .قلمرو زمانی مطالعه از شهريور  ۲۹۰۱تا پايان بهمن
 ۲۹۰۱می باشد .در اين تحقيق صكوک ،اوراق رهنی ،اوراق آتی ،اوراق مشتقه ،گواهی سپرده و اوراق
مشارکت به عنوان ابزارهاي نوين تأم ين مالی انتخاب و بررسی شدند .براي دستيابی به هدف تحقيق
پرسشنامهاي تدوين و از پاسخدهندگان در مورد تأثيرات ابزارهاي نوين و قابليت اجراي آنها در بانك
تجارت سؤاالت ی پرسيده شد .به اين ترتيب شش فرضيه تدوين و دادههاي مرتبط از طريق پرسشنامه
جمعآوري شد .با بررسی فرضيهها در اين پژوهش از نرمافزار  SPSS 18تجزيه و تحليلها نشان داد که از
نظر پاسخدهندگان تمامی ابزارهاي نوين بانكی قابليت اجرايی را دارا هستند.
واژههای كلیدی:

تأمين مالی ،ابزارهاي نوين ،بانك تجارت.
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 -1مقدمه
وجود ابزارهاي مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار ،انگيزش و مشارکت بيشتر مردم را در تأمين منابع
مالی فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه میآورد  .تنوع ابزارهاي مالی از نظر ترکيب ريسك و بازده،
ماهيت سود و شيوه مشارکت در ريسك ،گروههاي مختلفی را به سوي خود میکشاند .با وجود اين ،رويكرد
گوناگونی ابزارهاي مالی بدون شناسايی گونهها و زمينههاي بهکارگيري آنها چارهساز نيست .روشهاي
متفاوتی براي تأمين مالی فعاليتهاي تجاري وجود دارد که بانكها و مؤسسه هاي مالی مختلف میتوانند از
آنها براي تأمين مالی شرکتها استفاده ن مايند .بهترين شكل تأمين مالی سرمايهگذاريهاي درازمدت ،از
محل پس اندازها و نقدينگی بخش خصوصی و از طريق بورس اوراق بهادار محقق میشود .بورس اوراق بهادار
در هدايت پس اندازهاي کوچك به سرمايهگذاريهاي مولد ،جذب پس اندازهاي راکد در توليد ،اصالح
ساختار بخشهاي اقتصاد ،افزايش درآمد ملی ،افزايش درآمد دولت و  ...نقش مهمی میتواند ايفا کند.
دستيابی به اين اهداف مستلزم گسترش بازار اوراق بهادار است که اين نيز به نوبه خود در گرو تنوع
بخشيدن به ابزارهاي مالی میباشد  .وجود تنوع در اوراق بهادار به کارآمد شدن بازار سرمايه و تخصيص بهينه
سرمايه میانجامد و امكان مشارکت طيف وسيعی از آحاد جامعه را در امر سرمايهگذاري فراهم میسازد
(سروش.)۲۹۳2 ،
مصرف منابع ،بهکارگيري آنها در فعاليتهاي مختلف اقتصادي جامعه ،اعم از تجاري و توليدي است.
در سيستم بانكداري متعارف ،عمده موارد مصرف منابع بانكها اعطاي اعتبارات ،وامهاي توليدي و صنفی به
اشخاص حقيقی و حقوقی ،تنزيل اسناد تجاري و مشارکت در سرمايه مؤسسات توليدي و خدماتی میباشد.
روشهاي متفاوتی براي تأمين منابع مالی فعاليتهاي تجاري وجود دارد که بانكها و موسسات مالی مختلف
میتوانند از آنها براي تأمين مالی شرکت ها استفاده نمايند؛ و يكی از پيش شرط هاي اساسی موفقيت در
کسب وکار ،دسترسی به منابع مالی کافی ،مديريت صحيح منابع مالی و استفاده بهينه از آنها است.
روشهاي تأمين مالی به دو نوع کلی ( )۲مبتنی بر بدهی و ( )۱مبتنی بر سرمايه تقسيم میشود .براي
تأمين مالی ،شناخت دقيق منابع مالی و ويژگیهاي حاکم بر آنها و هم چنين شناخت مصارف مالی مورد
نياز ،ضرورت دارد .آورده سهامداران در پيشبرد فعاليتهاي پروژه مصرف و سود حاصل نيز تماماً و در آينده،
بين سهامداران توزيع میگردد (ادوارد و همكاران .)۱۹۹2 ،به اين ترتيب ،به نظر میرسد همانگونه که
شرکتها براي تأمين منابع مالی خود بايد از روشهاي تأمين مالی متفاوتی با توجه به عواملی هم چون
هزينه تأمين مالی ،ريسك و بازده و غيره استفاده کنند ،بانكها نيز بايد عواملی هم چون ويژگیها ،کاربردها،
وجوه افتراق و اشتراک ابزارهاي نوين تأمين مالی را به منظور بهکارگيري هر يك از اين ابزار براي تأمين
مالی خود بهکارگيرند  .در حقيقت آنچه که ما در اين تحقيق به دنبال آن هستيم بررسی ابزارهاي نوين
تأمين مالی و ارائه راهكارهاي اجرايی نمودن آن در بانك تجارت میباشد .براي دستيابی به اين منظور ما در
نظر داريم ابزارهايی هم چون انواع صكوک ،اوراق رهنی ،اوراق آتی ،اوراق مشتقه بازار سهام ،گواهیهاي
سپرده و اوراق مشارکت را از جهات يادشده مورد بررسی قرار دهيم.
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 -2دیدگاه كلی در ارتباط با تأمین مالی
بی ترديد بقاء و تداوم فعاليت در محيط تجاري پيچيده و رقابتی کنونی مستلزم فعاليتهاي سودآور از
جمله سرمايهگذاري در پروژهها میباشد ،به طوري که شرکتها با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله
ريسك و نرخ بازده مورد انتظار ،اقدام به سرمايهگذاري در پروژهها مینمايند .اينكه شرکتها چگونه منابع
مالی مورد نياز براي سرمايهگذاري در اين فعاليتها را تأمين میکنند ساختار سرمايه شرکتها را شكل
می دهد .توانايی شرکت در تعيين منابع مالی بالقوه اعم از داخلی و خارجی براي استفاده در سرمايهگذاريها
و تهيه برنامههاي مالی مناس ب از عوامل اصلی رشد و پيشرفت يك شرکت محسوب میشوند .از اين رو
تصميمات تأمين مالی يكی از اصلیترين حوزههاي تصميمگيري مديران مالی شرکتها به شمار می رود
(کاشانی پور و يانسري .)۲۹۳۰ ،بيش از دو دهه گذشته ،آزادسازي بازار به عنوان يك مسئله عمده تأثيرگذار
بر کسبوکار بينالمللی ،پديدار شد .پس از سالها دخالت زياد دولتها در عرصه اقتصاد ،اجماع کلی به
منظور نقش بيشتر بخش خصوصی در دستيابی به رشد اقتصادي پويا ،به دست آمد .به عنوان يك نتيجه،
اکثر کشورهاي در حال توسعه ،برنامههاي اصالح بازار را باهدف احياي توسعه اقتصادي پايدار و ايجاد رشد،
مطرح ساخته اند .برنامه اصالحات بر چهار عامل کليدي متمرکز شده بود :آزادسازي سرمايهگذاريهاي
مستقيم خارجی ،چارچوب نظارتی قانونمند ،ارتقا زيرساختهاي فيزيكی ،ثبات اقتصادي شامل کاهش در
کسري بودجه ،بازسازي شرکتهاي دولتی و خصوصی .يكی از داليل متعدد تغيير سياستها آن است که
بحران بدهی در اوايل سال  ۲۰۳۹منجر به کاهش ميزان کل سرمايههاي استقراضی در دسترس کشورهاي
در حال توسعه شده بود و براي برخی از کشورهاي در حال توسعه به شدت بدهكار ،منجر به کمبود مطلق
سرمايههاي استقراضی جديد گرديد (بواتنگ.)۱۹۹۱ ،
 -۳روشهای تأمین مالی
صكوک ابزاری نوین برای تأمین مالی
ابزارهاي بدهی اسالمی معموالً اشاره به صكوک داشتند .صكوک يكی ابزارهاي مالی مهم و موافق با
شريعت اسالم میباشد که اين ابزارها منبع جايگزين سرمايهسازي را به خصوص براي شرکت غولپيكر و
موجوديتهاي مقتدر در مقايسه با اوراق قرضه مرسوم فراهم میکنند .صكوک اوراق بهادار نوآورانه بدهی
است که مشابه با اوراق قرضه مرسوم با توجه به گردش نقدينگی و ريسك میباشد .دهه گذشته ناظر افزايش
بیسابقه اي براي صكوک به خصوص قبل از بحران مالی جهانی بود .طی سالهاي تازه گذشته ،بازار صكوک
گواهی بر تقريباً  ۲2۱-۲۹۱نرخ رشد بوده است تا به دارايی معوقه  ۲2۹بيليون دالري آمريكا در پايان سه
ماه سوم در سال  ۱۹۲۲برسد (گزارش صكوک جهانی  .)۱۹۲۲اين بازار تقريباً در  ۲1/۹درصد دارايی مالی
اسالمی جهانی نقش دارد .ظهور بانكداري اسالمی و صنعت مالی در اقتصادهاي مدرن ،به خصوص در
خليجفارس و برخی از دولتهاي جنوب شرقی آسيا تالشی را براي ساختن سيستم مالی شبه مستقل تحت
سيستم غالب بازتاب می دهد .اين ويژگی نيز آفرينش بازارهاي سرمايه اسالمی را درون بازارهاي مرسوم
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غالب مشخص نموده است .يك حقيقت بیچون و چرا درباره صكوک و اوراق قرضه تجربهشان در همان
بازارها ولو اينكه با مقررات جداگانهاي موافق با شريعت میباشد .صرفنظر از مفاهيم اساسی شريعت که
زمينه ساختارهاي متفاوت صكوک را می سازند ،اجراي قراردادها به طور کلی بعد از اوراق قرضه مرسوم
الگوبرداري میشود .اين مطلب مناقشهها و افسانههاي پيرامون تفاوتها بين صكوک و اوراق قرضه مرسوم را
از بين نمیبرد .درحالیکه ميلر و ديگران صكوک و بازگشتی هايشان را باور دارند ،اوراق قرضه مرسوم را به
سخره میگيرند ،کار و راي ( )۱۹۹2بيان میکنند که صكوک از اوراق قرضه متفاوت است به خصوص زمانی
که فردي مزيتهاي متنوعی را در نظر میگيرد که ريسك فهرست دارايی را کاهش میدهند (گودلوسكی و
همكاران .)۱۹۲۲ ،به عالوه ،صكوک میتواند ابزاري کارا براي سرمايهگذاري باشد .رفتار قيمتی صكوک
متفاوت از اوراق قرضۀ متعارف است ،به همين دليل اگر در يك سبد سرمايهگذاري قرار گيرد ،هم به دليل
تنوع سازي و هم به دليل رفتار قيمتی متفاوت ،ريسك را کاهش میدهد .اين موضوع مورد نظر همۀ
سرمايهگذاران قرار میگيرد .همچنين ،اوراق صكوک وسيلهاي مناسب و در دسترس براي هدايت نقدينگی
سرگردان جامعه به سوي سرمايهگذاري مولد است (ذکريا و همكاران.)۱۹۲۱ ،
اوراق رهنی ابزاری نوین برای تأمین مالی
پس از جنگ جهانی دوم با افزايش تقاضاي خريد مسكن ،بانكها و مؤسسههاي مالی و اعتباري با تقاضاي
فراوانی براي وام مسكن رو به رو شدند .از اين رو کوشش فراوانی صورت گرفت تا منابع مالی بيشتري جذب
شد ه و از اين راه ،تسهيالت بيشتري نيز اعطا شود .در آن زمان تأمين مالی اين وامها عمدتاً از محل سپردهها
بود .بنابراين منابع تأمين مالی بانكها به همين مورد محدود میشد .از اين رو بانكها (به ويژه بانكهاي
آمريكايی) جهت تأمين مالی به بازار سرمايه و بازار رهن ثانويه رو آوردند و از ابزارهاي مالی جديد جهت تأمين
مالی استفاده کردند .اوراق بهادار با پشتوانه وامهاي رهنی يكی از مهمترين اين ابزارها بود (مارتلينی و
همكاران .)۱۹۹۹ ،اوراق مشارکت رهنی اوراق مشارکتی است که به منظور مشارکت در خريد تسهيالت
رهنی به وسيله ناشر منتشر میشود .تسهيالت رهنی نيز عبارت است از تسهيالت بانكی مبتنی بر دارايی
دينی با سررسيد بيش از يك سال که به منظور خريد زمين و ساختمان اعطا شده است (سازمان بورس و
اوراق بهادار .)۲۹۳2 ،اوراق مشارکت رهنی در حقيقت اوراق مشارکتی است که به منظور مشارکت در خريد
تسهيالت رهنی به وسيله ناشر منتشر میشود .ناشر (واسط) هر شخص حقوقی است که اوراق مشارکت
رهنی را به نام خود منتشر میکند .در اين نوع از اوراق مشارکت ،ناشر به طور معمول شرکت سرمايهگذاري
است .بانكها ،ليزينگ ها و مؤسسههاي مالی و اعتباري غير بانكی تحت نظارت بانك مرکزي که تسهيالتی
را در قالب عقد فروش اقساطی واگذار کردهاند میتوانند از اين روش جهت تأمين مالی خود استفاده کنند.
به اشخاص حقوقی که از اين راه به تأمين مالی اقدام کنند در اصطالح بانی گفته میشود .فرايند عملياتی
انتشار اين اوراق به گونهاي است که ابتدا ناشر (شرکت سرمايهگذاري) به جمعآوري وجوه نقد از مردم اقدام
کرده و از طرف آنان خريد دين را انجام میدهد .با فروش اوراق رابطه وکيل و موکل بين ناشر و خريدار
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اوراق محقق میشود .ناشر به وکالت از طرف خريداران اوراق صرفاً مجاز به خر يد طلبهاي ناشی از
تسهيالت رهنی از بانی است (کاوند و همكاران.)۲۹۰۹ ،
اوراق آتی ابزاری نوین برای تأمین مالی
قرارداد تحويل آتی ،قراردادي است که در مورد خريد و فروش يك دارايی مشخص (کـــاال يا اوراق
بهــــادار) بين دو شخص حقيقی يا حقوقی منعقد میگردد .در قرارداد ،نوع کاال يا ورقه بهادار ،ميزان،
قيمت مورد توافق ،زمان و مكان تحويل قيد میگردد .يك طرف قرارداد خريدار است که متعهد میشود
دارايی مورد معامله را در زمان و مكان مشخص به قيمت معين خريداري نمايد .طرف ديگر قرارداد متعهد به
فروش آن دارايی طبق شرايط مندرج در قرارداد است .قراردادهاي تحول آتی به دو دسته تقسيم میشوند:
قراردادهاي تحويل آتی اختصاصی که اينگونه قراردادها سابقه طوالنی دارند و به اعتقاد برخی ،سابقه آن به
حدود  ۱۹۹۹سال قبل از ميالد مسيح (ع) برمیگردد .هم اکنون نيز اين قراردادها در اکثر کشورها رايج
است و به ويژه در مورد غالت از اينگونه قراردادها استفاده میشود و قراردادهاي تحويل آتی قابل معامله
قرا رداد تحويل آتی قابل معامله فرم استانداردشده قرارداد تحويل آتی اختصاصی است که به سهولت در بازار
بورس قابل معامله میباشد .قراردادهاي تحويل آتی قابل معامله (که اختصاراً قراردادهاي آتی گفته میشود)
نقش مهمی در دنياي سرمايهگذاري امروز بازي میکنند .اين قراردا دها همانند اوراق اختيار معامله نقش
اساسی در مديريت ريسك دارند .پيمانهاي تحويل آتی به سرمايهگذاران اجازه کنترل و اداره ريسك
سرمايهگذاري و هم چنين سفتهبازي را در بازارهاي اوراق بهادار می دهند (معصومی نيا و شهيدي نسب،
.)۲۹۳۰
اوراق مشتقه ابزاری نوین برای تأمین مالی
بازار براي اوراق مشتقه به حد افراطی در سالهاي اخير رشد نموده است .مبالغ مالی اوراق مشتقه از
تاريخ نيمه  ۱۹۹2به  12/2تريليون دالر يك از افزايش  2۹برابري از سطح مبلغ در نيمه سال  ۱۹۹۲رسيد
(معاملههاي بينالمللی و اتحاديه مشتقات  .)۱۹۹2توسعه اين ابزارها نوآوري مهمی میباشد ،آخرين سري
نوآوريها مثل فروش وامها در دهه هشتاد و تأمين امنيتها در دهه نود که اثر معنیداري روي ماهيت و
عمليات بازارهاي اعتباري داشتهاند .مثل اين نوآوري هاي قبلی ،خاصيت کليدي اوراق مشتقه اين است که
آنها منش أ اعتبار ،تأمين بودجه اعتبار و نگهداري و مديريت ريسك اعتبار را از هم جدا میکنند .اين
جداسازي استنباط هايی براي توزيع ريسك اعتبار سرتاسر سيستم مالی و به همين منوال براي تأمين اعتبار
دارد .بانكهايی که اعتبار را از وامگيرندگان شرکتی موجب میشوند ،ديگر نيازي به نگهداري ريسك اعتبار
منوط به اين وامها ندارند ،درحالیکه ساير شرکتهاي مالی می توانند ريسك اعتبار را بدون اجباري براي
موجب شدن يا تأمين بودجه اعتبار مورد نظر نگهداري کنند .پتانسيل متنوعسازي ريسك اوراق مشتقه به
طور وسيعی بحث و اعالم شده است .دو نمونه از اوراق مشتقه بنامهاي اختيار معامله و قراردادهاي تحويل
آتی می باشند که هم اکنون در حجم وسيعی در بازارهاي مالی سراسر دنيا مورد دادوستد قرار میگيرد .اگر
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چه معامالت اين گونه اوراق داراي سابقه طوالنی است؛ ولی از دهه هفتاد قرن بيستم و ريسكی تر شدن
محيط مالی  ،رشد چشمگيري در حجم معامالت اوراق اختيار معامله و قراردادهاي تحويل آتی پديدار گشت.
از همين دهه به بعد بود که مديريت ريسك پر تفوي ،به طور جدي مورد توجه ادارهکنندگان آن قرار گرفت
و اوراق اختيار معامله و پيمان هاي تحويل آتی به شكل استاندارد در بازار ارائه شد .لذا بازارهاي وسيعی به
وجود آمد که اين بازارها هم اکنون به دادوستد اين اوراق مشغول هستند (هرتل.)۱۹۹۳ ،
گواهی سپرده ابزاری نوین برای تأمین مالی
گواهی سپرده ابزار قابل معاملهاي است که توسط بانك سپردهگذار در بازارهاي بينالمللی يا داخلی
منتشر میشود  .هر گواهی سپرده نماينده تعداد مشخصی از سهام عادي يك شرکت است که مسئوليت
سپردهگذاري و مراقبت از آن بر عهده يك شخص خاص است .گواهی سپرده اولين بار در سال  ۲۰۱2در
آمريكا براي کمك به سرمايهگذاران آمريكايی در جهت خريد سهام شرکتهاي غير آمريكايی ايجاد شد .از
آن زمان ،گواهی سپرده به عنوان ابزار منعطف و پذيرفتهشده اي رشد يافته و براي ناشران امكان دسترسی به
سرمايهگذاران خارجی را فراهم نموده است .دادهها ي تاريخی ،به رشد استفاده از اين ابزار در سطح
بينالمللی گواهی میدهند .بر اساس آمارهاي فدرال رزو ،کل سرمايهگذاري آمريكايیها در سهام غير
آمريكايی شامل گواهی سپرده و سهام غير آمريكايی در طی  ۲۱سال رشد فزايندهاي را تجربه نمود ،از ۱2۰
ميليارد دالر در سال  ۲۰۰۲به  1٫۲تريليون دالر در فصل اول سال  ۱۹۹2رسيد .گواهی سپرده میتواند
يكی از عوامل اين رشد باشد (برارنياادبی .)۲۹۳2 ،گواهی سپرده ابراز قابل معاملهاي است که توسط
شرکتهاي سپردهگذاري منتشر میشود و نشاندهنده مالكيت بر سهام يك شرکت خارجی است .گواهی
سپرده نزد متولی در بازار محلی ناشر نگهداري میشود .واژه گواهی سپرده معموالً هم براي گواهی فيزيكی و
هم براي خود اوراق بهادار به کار می رود .گواهیهاي سپرده معموالً با توجه به رويههاي تسويه معامالتی،
قوانين و مقررات حاکم بر آن و بازاري که آن معامله میشوند به انواع مختلفی تقسيم میشود:
 گواهی سپرده آمريكايی :گواهیهايی هستند که در آمريكا توسط ناشران غير آمريكايی منتشر
میشوند و در دسترس سرمايهگذاران آمريكايی میباشند.
 گواهیهاي سپرده جهانی :گواهی هايی هستند که در يك يا چند کشور خارج از کشور ناشر عرضه
میشوند.
 گواهیهاي سپرده محلی :عالوه بر اين دو نوع کلی در سالهاي اخير به دليل گسترش استفاده از
اين نوع ابزارها در سطح بينالمللی گواهیهايی به نام کشورهاي ديگر منتشر میشود.
اوراق مشاركت ابزاری نوین برای تأمین مالی
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که مطابق قانون بانكداري اسالمی منتشر میشود .ماهيت حقوقی
اوراق مشارکت بر پايۀ عقد مشارکت مدنی قابل تحليل است .در نظام مشارکت که انواعی دارد ،صاحب
پسانداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره ،کل يا بخشی از سرمايه مورد نياز مؤسسه اقتصادي را تأمين
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میکند و بر اساس توافق با کارفرما ،در سود و زيان آن شريك میشود و در پايان هر دوره مالی ،پس از کسر
هزينهها ،سود به دست آمده بر حسب نسبتهايی که در قرارداد توافق شده ،بين صاحب سرمايه و عامل
اقتصادي (کارفرما) تقسيم میشود .اوراق مشارکت معموالً سودهاي متغيري را موجب میشوند و از آن جا
که بر مبناي مضاربه يا شراکت هستند ،سود معينی را ضمانت نمیکنند .بنابراين با توجه به تعريف اوراق
مشارکت و جايگزينی مفهوم سود علیالحساب به جاي سود قطعی به نظر میرسد مشكل شرعی اوراق قرضه
براي اوراق مشارکت وجود نداشته باشد (فطرس و محمودي . )۲۹۳2 ،در تعريف اوراق مشارکت آمده است
که اين اوراق میتواند به وسيله بخش خصوصی و دولتی منتشر شود ،ولی در اين مدت که از تعريف اوراق
مشارکت گذشته است ،استقبال بخش خصوصی از اين اوراق تقريباً برابر صفر بوده است .عدم استقبال بخش
خصوصی از اين اوراق میتواند ناشی از عوامل مختلفی مانند هزينه بر بودن اين اوراق ،الزام شرکتها نسبت
به تضمين پرداخت اصل و سود پول در ازاى انتشار اوراق مشارکت پيش از تاريخ سررسيد و عدم معامله بر
اساس نرخ بهره واقعی بازدهی سرمايهگذاري باشد .يكی از تفاوتهاي اساسی بين اوراق قرضه و اوراق
مشارکت در همين قسمت مشخص میشود  .اوراق قرضه فقط در زمان سررسيد قابل بازخريد است و پيش از
زمان سررسيد فقط قابليت معامله در بازار ثانويه را دارد ،ولی اوراق مشارکت در هر زمان قابل بازخريد است.
اين نكته يكی از موارد مهم براي استقبال نكردن شرکتها از اوراق مشارکت میباشد ،زيرا شرکتهاي
غيردولتی همانند دولت اين توانايی را ندارند که در هر زمان اوراق مشارکت را بازخريد کنند و در بهترين
شرايط تنها با به ثمر نشستن سرمايهگذاري و در زمان سررسيد اوراق میتوانند آنها را بازخريد کنند
(سروش.)۲۹۳2 ،
 -۴پیشینه تحقیق
تقوي و لطفی ( )۲۹۳۹به بررسی اثرات سياست پولی بر حجم سپردهها ،تسهيالت اعطايی و نقدينگی
نظام بانكی کشور (طی سالهاي  )۲۹21-۲۹۳۱پرداختند .آنها اظهار داشتند سياستهاي پولی از کانالهاي
مختلفی مانند نرخ بهره ،نرخ ارز و کانال اعتباري ،بر اقتصاد کشور تأثير میگذارند .بر اساس نمونه تخمين
زدهشده ،نرخ رشد  GDPحقيقی اثر منفی بر نرخ رشد حجم سپردهها و نرخ رشد مانده تسهيالت اعطايی
داشته است ،اما تأثير آن بر نقدينگی بانكها مثبت بوده است .در نهايت ،در سالهاي مورد بررسی رابطه
مثبتی ميان نرخ تورم و نرخ رشد سپردهها و نرخ رشد نقدينگی نظام بانكی کشور وجود داشته است اما در
همين سالها ،رابطه ميان نرخ تورم و نرخ رشد مانده تسهيالت نظام بانكی منفی بوده است.
معصومی نيا ( )۲۹۳2بررسی فقهی ابزارهاي مشتقه را مطالعه کرد .در حقيقت اين مقاله ابزارهاي مشتقه
را با نگرش فقهی بررسی مینمايد .وي نتيجه گرفت که مشتقات براي مديريت ريسك ابداع شدند؛ اما بورس
بازان نيز براي کسب سود از آنها استفاده میکنند .مشتقات را میتوان به چهار قسم قراردادهاي آتی خاص،
قراردادهاي آتی يكسان ،اختيار معاملهها و معاوضات تقسيم نمود .بيشتر صاحبنظران براي بيان حكم شرعی
اين ابزارها آنها را غير مشروع دانستهاند .گروه کمی هم به تصحيح آنها رأي دادهاند .در اين مقاله عمده
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داليل هر دو گروه بررسی و مقتضاي تحقيق اين شد که میتوان راههاي شرعی مناسبی براي تصحيح بيشتر
اقسام قراردادهاي آتی و اختيار معامله يافت؛ اما ابزارهايی از قبيل قراردادهاي آتی شاخص سهام ،اختيار
معامله روي شاخص و سوآپ هاي رايج غيرقابل تصحيح هستند.
فطرس و محمودي ( )۲۹۳2به مطالعه صكوک ،ابزاري مناسب براي جانشينی اوراق قرضه پرداختند.
نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان میدهد که صكوک ابزاري جديد ،آزمون شده و مناسب براي
فرآيند تأمين مالی ،هم براي شرکتهاي دولتی و هم براي شرکتهاي غيردولتی ،است .ضمن اينكه صكوک
ابزاري قانونی ،مقبول و کارآ است که امكان به کارگيري آن در ايران فراهم است ،هر چند احتياج به فراهم
کردن زيرساختهايی دارد که به طور خالصه عبارتاند از استاندارد کردن دارايیهاي مورد استفاده در
صكوک و فرآيند ارزيابی آنها ،تسهيل امور مربوط به انتشار و رتبهبندي اوراق صكوک و ايجاد مؤسسات
رتبهبندي و ايجاد بازار ثانويۀ مناسب براي خريد و فروش اوراق صكوک و تسهيل نقد شوندگی آنها.
فرجی و فراهانی ( )۲۹۰۹به بررسی ابزارهاي نوين تأمين مالی :کاربرد اوراق قرضالحسنه ،مرابحه ،اجاره و
استصناع (سفارش ساخت) در سيستم بانكی پرداختند .در اين مقاله به منظور تأمين مالی و افزايش نقدينگی
و اصالح ساختار ترازنامه بانكها بر پايه اصول و موازين حاکم بر بانكداري اسالمی ،ابزارهاي جديد و نوين
تأمين مالی در قالب اوراق قرضالحسنه به عنوان ابزار غيرانتفاعی و اوراق مرابحه ،اجاره ،استصناع (سفارش
ساخت) به عنوان ابزارهاي انتفاعی با بازدهی معين معرفیشده و مزايا و فرآيند اجرايی هر يك از ابزارها به
تفكيك به منظور پيادهسازي در بانكها و مؤسسات مالی تشريح شد .آنها بر اين عقيده بودند که استفاده از
ابزارهاي تأمين مالی مزاياي بسياري براي بانكها و مؤسسات مالی از جمله افزايش نقدينگی ،بهبود مديريت
ريسك ،افزايش در تنوع منابع تأمين مالی ،افزايش ثروت سهامداران ،بهبود بخشيدن به توان بانك براي تطابق
سررسيد دارايیها و بدهیها ،بهبود نسبتهاي مالی ،کسب درآمد از طريق ايفاي نقش عامل و آزادسازي
منابع مالی بانكها به منظور اعطاي تسهيالت به بخشهاي سودآور و ...در بردارد.
هنكه و همكاران ( ) ۲۰۰۳به مطالعه تأمين امنيت اعتبار و اوراق مشتقه :ابزارهاي مالی و مديريت ريسك
اعتباري فهرست وام تجاري بازار واسطه پرداختند .آنها بر اين عقيده بودن که در سالهاي اخير ،توسعه
بازارها براي تأمين امنيت اعتبار و اوراق مشتقه ابزارهاي جديد مديريت ريسك اعتبار را مهيا کرده است .با
اين حال در بخش بيانشده بازار ،مسايل انتخاب مغاير و مشكلهايی با خطر اخالقی کامالً شديد هستند.
کاربرد بالقوه و موفق تأمين امنيت اعتبار و اوراق مشتقه براي مديريت ريسك اعتبار فهرست تجاري وام
تجاري بازار ميانی وابسته به توسعه ساختارهاي محرک-سازگار است که مسايل انتخاب مغاير و مشكلهايی
با خطر اخالقی را حل کنند يا حداقل سبك نمايند.
شاو و همكاران ( )۱۹۹2به بررسی اثرات اوراق مشتقه بر روي ساختار ريسك ،سرمايه و وامدهی بانك-
هاي آمريكا پرداختند .نتايج آنها پيشنهاد میکنند که اوراق مشتقه ابزارهاي مفيد و انعطافپذيري در نرم-
افزارهاي کاربردي مديريت ريسك بانكها می باشند .با اتكا بر استراتژي ،اوراق مشتقهی به بانك اجازه می-
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دهند تا ريسك را با خريد پشتيبان عدم پرداخت را کاهش دهند يا ريسك را افزايش دهند و درآمد پايه
مضاعفی را بوسيله فروش پشتيبان عدم پرداخت توليد نمايند.
ذکريا ( )۱۹۲۱اين محقق به بررسی صكوک ،دستهبندي و خطر عدم پرداخت بدهی پرداخت .او اظهار
داشت صكوک منبع حياتی و ماندنی سرمايهسازي اسالمی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی میباشد.
صكوک متشكل از انواع گوناگون میباشد – که وابسته به اهداف هر ابزار میباشد .رشد و پذيرش صكوک
طی سالها و در سراسر جهان پايدار و ماندگار هستند .با اين حال تعداد فزايندهي صكوک پرداختنشده با
يكی از نگرانیها باشند چون اين مطلب دقيقاً مرتبط با ريسك اعتبار میباشد .انتشار صكوک هنوز نياز دارد
تا متحمل يك فرآيند درجه بندي مشابهی مثل ساير اوراق قرضه شود .از طريق اين ارزيابی درجهبندي
اعتبار ،از يك طرف ،صكوک ممكن است به اندازه ابزارهاي اعتبار موثق ساير بدهیهاي قراردادي ديده شوند.
آالم و همكاران ( )۱۹۲۹به مطالعه اين موضوع پرداختند که آيا اوراق قرضه اسالمی متفاوت از اوراق
قرضه مرسوم میباشند؟ شواهدي از آزمونهاي بازار سرمايه آنها معتقد بودند که بيشتر بحث روي صكوک
پيرامون مطابقت با شريعت و موضوع هاي بازار سرمايه با ادبيات محدودي بر رو دورنماي مالی مشترک
موضوع هاي اوراق قرضه اسالمی تمرکز يافته است .اين مطالعه اثر تطبيقی دارايی اعالمهاي صكوک و اوراق
قرضه مرسوم را روي بازگشتیهاي موجود ي به بازار مالی اسالمی اصلی بررسی نمود.
 -۵روششناختی پژوهش
در مجموع اينكه ،چنانچه طبقهبندي تحقيقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهيم ،تحقيق حاضر در
زمره تحقيقات کاربردي قرار دارد ،چنانچه طبقهبندي انواع تحقيقات بر اساس ماهيت و روش را مدنظر قرار
گيرد ،روش تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت در زمره تحقيقات توصيفی و غيرآزمايشی (ميدانی و پيمايشی)
قرار داشته و از نظر روش نيز در دسته تحقيقات همبستگی محسوب میگردد .ضمن اينكه در فرآيند اين
تحقيق از روشهاي کتابخانه اي و ميدانی نيز به عنوان اجزاء جدانشدنی تحقيقات علمی بهرهبرداري شده
است.
فرضیه اصلی
بررسی انواع ابزارهاي نوين تأمين مالی و ارائه راهكارهاي اجرايی نمودن آن در بانك تجارت است.
فرضیههای فرعی عبارتاند از:
 صكوک به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت دارد.
 اوراق رهنی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نقش موثري در تأمين مالی بانك تجارت
دارد.
 اوراق آتی در تأمين مالی بانك تجارت به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نقش داشته است.
 اوراق مشتقه نقش انكارناپذيري در تأمين مالی فعاليتهاي بانك تجارت دارد.
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 گواهی سپرده به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نقش ويژهاي در تأمين مالی بانك تجارت
داشته است.
 اوراق مشارکت به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت
داشتهاند.
جامعه و نمونه
جامعه آماري اين پژوهش شامل کارکنان حوزه ستادي ،مديريت امور مالی ،مديريت امور اعتباري ،اداره
سرمايهگذاري ،اداره تشكيالت و روشها ،اداره مطالعات ريسك و برنامه ريزي استراتژيك ،مديران و معاونين
بانك تجارت شعبات استان تهران هستند .عالوه بر اين براي انجام اين تحقيق تعدادي از اين بانكها را به
صورت نمونهاي مورد بررسی قرار گرفته است .براي محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
در اين تحقيق جهت اطمينان  ۲۹درصد بيش از حجم نمونه برآورد شده انتخاب شد که پس از حذف
پرسشنامههاي ناقص و دادههاي پرت اين تعداد به حدود  ۰۹پرسشنامه رسيده است .محاسبه حجم نمونه با
اين فرمول نيازمند آمارههاي مختلفی از جمله واريانس متغير اصلی تحقيق (متغير وابسته) میباشد که اين
مقدار را حداکثر مقدار آن ( )۹/2انتخاب کردهايم.

در فرمول فوق معموالً؛  Zاستاندارد برابر با  ۲9۰۱میباشد .حداکثر اشتباه مجاز ( )dمعادل  ،۹/۹2ضريب
اطمينان  t =۲/۰۱ ،۹/۰2و مقادير  pو  qنيز هر کدام معادل  ۹/2و حجم جامعه = Nدر نظر گرفته میشود.
مقدار  Pبرابر با  ۹/2در نظر گرفته میشود .زيرا اگر  P = ۹/2باشد  nحداکثر مقدار ممكن خود را پيدا
میکند و اين امر سبب میشود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (سرمد و همكاران.)۲۹۳۳ ،
متغیرهای تحقیق
ابزاري که در اين تحقيق براي جمعآوري اطالعات و دادهها مورد استفاده قرارگرفته ،پرسشنامه است.
پرسشنامه داراي سئواالت کلی است که بعضی از آنها شامل چندين سئوال می باشند و در مجموع
پاسخدهندگان میبايست به  ۹۹سئوال پاسخ میدادند .اما ابزار اندازهگيري اين تحقيق (پرسش نامه) با دقت
زياد و با مراجعه به کتب مربوطه و هم چنين پس از مشاوره و مصاحبه با نظر اساتيد راهنما و مشاور و
ابهامزدايی از سؤاالت و انجام اصالحاتی در آن و پس از تأييد نهايی ،تكثير و بين افراد توزيع شد .ضمن
اينكه در اين تحقيق پايايی پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگيري آلفاي کرونباخ
محاسبهشده که به صورت زير میباشد:
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جدول ( )1آلفای كرونباخ برای هر یك از متغیرها
ضریب پایایی

ردیف

شاخص

۲

صكوک

.865

۱

اوراق رهنی

.825

۹

اوراق آتی

.792

1
2

اوراق مشتقه
گواهی سپرده

.875
.885

۱

اوراق مشارکت

.900

2

شاخص پايايی کل

.918

 -۶تجزیه و تحلیل دادهها
آزمون فرضیه اول
 :صكوک به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت
داشته باشد.
 :صكوک به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت
داشته باشد.
جدول ( )2نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه
صكوک

میانگین

انحراف استاندارد

df

Sig.

۱9۱2۰

۹9۱۱2

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،می توان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،صكوک به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش
بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
آزمون فرضیه دوم
 :اوراق رهنی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
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 :اوراق رهنی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
جدول ()۳نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

df

Sig.

اوراق رهنی

۱9۹2۱

۹9۹۹۰

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،می توان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،اوراق رهنی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند
نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
آزمون فرضیه سوم
 :اوراق آتی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
 :اوراق آتی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت
داشته باشد.
جدول ))۴نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه
اوراق آتی

میانگین

انحراف استاندارد

df

Sig.

۱9۲۲1

۹92۱۳

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،میتوان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،اوراق آتی به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش
بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
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آزمون فرضیه چهارم
 :اوراق مشتقه به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
 :اوراق مشتقه به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
جدول ))۵نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

df

Sig.

اوراق مشتقه

۱9۱۱2

۹9۱۹۱

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،می توان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،اوراق مشتقه به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند
نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
آزمون فرضیه پنجم
 :گواهی سپرده به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
 :گواهی سپرده به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
جدول()۶نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه
گواهی سپرده

ميانگين

انحراف استاندارد

df

Sig.

۲9۰۰۱

۹9122

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،می توان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
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آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،گواهی سپرده به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند
نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
آزمون فرضیه ششم
 :اوراق مشارکت به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی نمیتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
 :اوراق مشارکت به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك
تجارت داشته باشد.
جدول ( )۷نتایج مربوط به آزمون تی تك نمونهای
مؤلفه

میانگین

انحراف استاندارد

df

Sig.

اوراق مشارکت

۲9۱2

۹9۹۹2

۳۰

*۹9۹۹۹

*سطح خطاي يك درصد

به دليل اينكه سؤاالت پرسشنامه داراي پنج گزينه براي انتخاب بوده است ،ميانگين فرضی براي هر
سؤال در اين مرحله عدد «سه» قرار گرفته است که با مقايسه نتايج به دست آمده از مشتريان بانكهاي
تجارت با ميانگين فرضی ،می توان گفت که تفاوت معناداري (سطح معناداري کوچك تر از يك درصد) بين
آماره به دست آمده از پژوهش و ميانگين فرضی وجود دارد .بر اين اساس فرض رد میشود و فرضيه
پذيرفته میشود؛ بنابراين میتوان گفت ،اوراق مشارکت به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند
نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
 -۷نتیجهگیری و پیشنهادها
فرآيند تأمين مالی يكی از مباحث مهم اقتصاد مالی است .براي تأمين مالی ،روشها و ابزار گوناگونی
وجود دارد که هر کدام داراي ويژگی ها و خواص مربوط به خود است .بسته به نيازها ،توان مالی ،شرايط
بنگاههاي اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمايهگذاري و مواجهه با خطر ،اين ابزارها و روشها تبيين و به
کار گرفته میشوند .يكی از روش هاي مهم فرآيند تأمين مالی ،تبديل به اوراق بهادار کردن دارايیها
میباشد .از دستی ديگر و با توسعه بازارهاي مالی در دنيا روزبهروز اهميت و اثرگذاري آنها در تمام
جنبههاي تمدن بشري از جمله اقتصاد و سياست افزايش يافته است .بحرانهاي مالی ناشی از ريسكهاي
اوراق بهادار يا يك نوع ابزار مالی در يك کشور میتواند به راحتی زنجيرهاي از بحرانها را در گستره بزرگی
از کشورها ايجاد کند .در مجموع نتايج به دست آمده به صورت زير میباشد:
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فرضیه اول :طبق نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ما دريافتيم که صكوک به عنوان يكی از ابزارهاي
نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد .در همين راستا ذکريا و
همكاران ( )۱۹۲۱و آالم و همكاران ( )۱۹۲۹اظهار داشتند که صكوک منبع حياتی و ماندنی سرمايهسازي
اسالمی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی میباشد .صكوک متشكل از انواع گوناگون میباشد که وابسته به
اهداف هر ابزار میباشد .رشد و پذيرش صكوک طی سالها و در سراسر جهان پايدار و ماندگار هستند .حسن
فطرس و همكاران ( )۲۹۳2و سروش ( )۲۹۳2نيز بر اين عقيده بودند که اوراق صكوک جايگزينی مناسب و
مفيد براي اوراق قرضه و اوراق مشارکت میباشد و بر اقدام دولت براي تعريف ،حمايت و بهکارگيري اين ابزار
جديد مالی در اقتصاد ايران تأکيد کردند.
فرضیه دوم :طبق نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ما دريافتيم که اوراق رهنی به عنوان يكی از ابزارهاي
نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد .در همين راستا ،سعيدي
( )۲۹۳۳بر اين عقيده است که با توجه به سيستم اقتصادي کشور و فضاي حاکم بر بانكهاي کشور که
عمده تأمين مالی آنها از طريق سپردهها است ،بانكها می توانند از اوراق رهنی به عنوان ابزاري پيشرفته
جهت تأمين مالی خود بهره ببرند .عالوه بر اين ،مارتلينی و همكاران ( )۱۹۹۹نيز اعالم کردند که بانكها
جهت تأمين مالی به بازار سرمايه و بازار رهن ثانويه رو آوردند و از ابزارهاي مالی جديد جهت تأمين مالی
استفاده کردند .اوراق بهادار با پشتوانه وامهاي رهنی يكی از مهم ترين اين ابزارها می باشد.
فرضیه سوم :عزيزي ( )۲۹22بر اين عقيده بود که اوراق آتی میتواند به عنوان ابزاري براي تأمين مالی
بانكها مورد استفاده قرار بگيرد .طبق نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ما يافتيم که اوراق آتی به عنوان يكی
از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد؛ اما با توجه به
بررسیهاي انجامشده به نظر نمی رسد تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام شده باشد.
فرضیه چهارم :طبق نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ما يافتيم که اوراق مشتقه به عنوان يكی از
ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد .نتايج تحقيق هنكه
و همكاران ( )۲۰۰۳و شاو و همكاران ( )۱۹۹2نيز همانند تحقيق حاضر نشان دادند که اوراق مشتقه
میتواند باري تأمين مالی در شرکتها و سازمانهاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرد .هرتل ( )۱۹۹۳نيز
اعالم کرد که بازارهاي وسيعی به وجود آمد که اين ب ازارها هم اکنون به دادوستد اوراق مشتقه مشغول
میباشند .عالوه بر اين ،سروش ( )۲۹۳۱و معصومی نيا ( )۲۹۳2بر تأمين مالی از طريق اوراق مشتقه صحه
گذاشتهاند.
فرضیه پنجم :برارنياادبی ( )۲۹۳2اظهار داشت که گواهی سپرده به ناشران فرصت انعطافپذيري در
تأم ين مالی و ضرورت دستيابی به اهداف استراتژيك را میبخشد .اين ابزار به سرمايهگذاران اين امكان را
میدهد تا به آسانی و بدون هيچگونه نگرانی از سرمايهگذاري عادي در عرصه بينالمللی اقدام به
سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي خارجی نمايند .ما نيز در فرضيه پنجم طبق نتايج حاصل از آزمون
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فرضيهها نشان داديم که گواهی سپرده به عنوان يكی از ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در
تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد.
فرضیه ششم :طبق نتايج حاصل از آزمون فرضيهها ما يافتيم که اوراق مشارکت به عنوان يكی از
ابزارهاي نوين تأمين مالی میتواند نقش بسزايی در تأمين مالی بانك تجارت داشته باشد .در همين راستا
سروش ( )۲۹۳2و حسن فطرس و همكاران ( )۲۹۳2بر اين عقيده بودند اين اوراق میتواند به عنوان ابزاري
براي تأمين مالی سازمانها مورد استفاده قرار بگيرد اما به تنهايی کفايت نمیکند و میتوان از آن به عنوان
ابزاري مكمل و در کنار ديگر ابزارها براي تأمين مالی مورد استفاده قرار بگيرد.
 -۸راهكارهای اجرایی
اغلب صاحبنظران حوزه بانكداري اذعان دارند که نظام بانكی در پيادهسازي عقدهاي مشارکتی که در
بسياري از متون علمی به عنوان شاخصه نظام بانكی اسالمی از آن ياد میشود ،عملكرد قابل قبولی از خود
نشان نداده است .چرا که از زمان تصويب قانون بانكداري بدون ربا در مورخ  ۲۹۱۱/۱/۲۹نزديك به سه دهه
میگذرد .طی اين دوره ،اجراي دقيق و کامل قانون پيش گفته با مشكلهايی همراه بوده است که مسئوالن
ذيربط و سياستگذاران اين عرصه همواره کوشيدهاند تا با تشكيل کارگروههاي گوناگونی به حل اين مشكلها
بپردازند؛ اما در اين قسمت تالش می کنيم تا راهكارهايی براي اجرايی ساختن ابزارهاي نوين تأمين که در
اين تحقيق مدنظر ما بود بپردازيم .بر اين اساس میتوان اين موارد را به عنوان راهكارهاي اجرايی در نظر
گرفت:
 يكی از مشكالت صدور صكوک اين است که حتماً بايد يك موسسه واسط بين سرمايهگذار و سرمايه
پذير وجود داشته باشد که اين امر فرايند سرمايهگذاري را بسيار پيچيده میکند به طور کلی يكی
از بزرگترين مشكالت صدور اوراق صكوک پيچيدگی فرايند آن است .میتوان با ادغام سهام ممتاز
بدون حق راي و اوراق قرضه قراردادي و با توجه به استاندارد  AAOIFIS FAS 17اقدام به انتشار
نوعی از اوراق بهادار در زمره اوراق صكوک نمود و آن را اوراق صكوک ممتاز ناميد.
 بانكها با کمك ابزارهاي الزم می توانند با توجه به محدوديت منابع و با اتكا به مجموعه وثيقههاي
تسهيالت رهنی خود ،به انتشار اوراق مشارکت رهنی اقدام نمايند و از راه بازار سرمايه تأمين مالی
کنند .به اين ترتيب منابع درگير در تسهيالت رهنی به واسطه استفاده از ابزارهاي مناسب مجدداً
آزادشده و منابع جديدي در اختيار بانك قرار میگيرد.
 اکثر تسهيالت اعطايی از طرف بانك هاي بدون ربا قابل تبديل به اوراق بهادار هستند ليكن از اين
ميان تسهيالت فروش اقساطی و اجاره به شرط تمليك به داليل زير از اولويت برخوردارند :اين
تسهيالت داراي بازدهی ثابت و معين هستند و براي افراد ريسكگريز و براي تبديل کردن
دارايی هاي بانكی به اوراق بهادار شروع مناسبی به حساب میآيند .در اين تسهيالت يا دارايی تا
پرداخت آخرين اجارهبها در مالكيت بانك میماند يا بانك میتواند معادل آن را به عنوان رهن
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دريافت نمايد ،بنابراين ،ا ين تسهيالت از کمترين ريسك برخوردارند .اين تسهيالت داراي زمانبندي
کامالً معلوم بوده بانكها می توانند متناسب با شرايط بازار ،بستههاي مناسب تسهيالت را از جهت
سررسيد انتخاب و به بازار عرضه کنند.
 صكوک ممكن است خطر عدم پرداخت بدهی را ترويج کند چون صكوک نيز نياز دارد تا ارزيابی
دستهبندي معتبر از دورنماهاي پرداختی اش در آينده را متحمل شود .حتی گرچه انتشار صكوک به
همراه امنيت دارايی میآيد با اين حال هر انتقال منفی ارزيابی دستهبندي معتبر خطر عدم پرداخت
بدهی را نشان میداد.
 -۹پیشنهادها








پيشنهاد میشود بانكها از ابزارهاي نوين تأمين مالی براي دستيابی به مزيتهايی همچون افزايش
نقدينگی ،بهبود مديريت ريسك ،افزايش تنوع در منابع تأمين مالی و افزايش ثروت سهامداران بهره
ببرند؛
اوراق مشارکت به تنهايی نمیتواند جايگزينی کامل براي اوراق قرضه باشد و بايد عالوه بر بررسی و
رفع نقايص آن ،به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جديد مالی بود که هم بتواند جايگزينی مناسب
براي اوراق قرضه باشد و هم عالوه بر شرعی بودن مشكالت اوراق مشارکت را نداشته باشد.
بانكها میتوانند با ( )۲استاندارد کردن دارايیهاي مورد استفاده در صكوک و فرآيند ارزيابی آنها
و ( )۱تسهيل امور مربوط به انتشار و رتبهبندي اوراق صكوک و ايجاد مؤسسات رتبهبندي و در
نهايت ( ) ۹ايجاد بازار ثانويۀ مناسب براي خريد و فروش اوراق صكوک و تسهيل نقد شوندگی آنها
از اين ابزار براي تأمين مالی بهره ببرند.
پيشنهاد میشود نهادهاي ناظر بر فرايند انتشار اوراق مشارکت رهنی يعنی بانك مرکزي و سازمان
بورس و اوراق بهادار مقررات و الزامهاي مشخصی ر ا جهت انتشار اين ابزار تهيه کنند .در اين زمينه
نوع قراردادهاي منعقده بين ارکان اساسی انتشار از اهميت فراوانی برخوردار است.
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